Secure Swap
Стан ринку:

Перший DEX, який має ліквідність,
швидкість і маржинальність
торгівлю!
ICO Деталі

Централізовані обміни стикаються перед проблемою безпеки з криптовалютами, що зберігають
користувачі. Вони також мають переважний контроль над криптовалютним ринком. Цей контроль створює
ризик, оскільки ці обміни можуть бути раптово заборонені регуляторами.
Децентралізовані обміни не можуть взяти на себе частку ринку від централізованих бірж (менше 1% від
загального обсягу торгів). Основними причинами є їх нестача ліквідності, повільність, відсутність ергономіки,
більш високі витрати та відсутність торговельного плеча.
Translated with www.DeepL.com/Translator.

Безпечний обмін:

Перший DEX здатний конкурувати з централізованими біржами:
Secure Swap надає відповідь на слабкі сторони бірж, централізованих чи децентралізованих, і без їхніх
недоліків.
Висока ліквідність
доступна при запуску

Усі наведені нижче вузли
будуть доступні під
ліцензією Open-Source

Швидкість
виконання
невідома на поточних DEX.

Акуратна ергономіка
завдяки клієнтській
програмі Secure Trade

Крипто-агностик, здатний
з'єднатися з будь-яким
Blockchain

Безпека обміну, що йде
від зачаття.

Створено SSW tokens: 100 000 000
Ціна одного токена в USD: 0,45 $
Тип:
Utility
Зарезервовано для команди: 2 %
Зарезервовано для Bounty:
3%
Зарезервовано радникам:
4%
Зарезервовано для аніматорів: 1 %
Зарезервовано в компанії:
10 %
Доступно для ICO:
80 %
Hard-Cap:
80 000 000
Прийнята валюта:
ETH

Команда
Alain Saffray
CEO – Co-funder

Розширені інструменти торгівлі, деякі з яких не існують на поточних DEX або централізованих біржах:
Додаткові замовлення
(OCO, умови запуску,
кілька гілок)

Торгівля на графіку
Скальпування,
виконується попередньо
налаштовані замовлення

Допомога
грошима

в

•
•
•

Автоматичний торговий
модуль, з редактором
стратегії

Кредитне плече

Nadine Miotti
Co-funder

Kevin Vanstaen Marc Rivoal
Social Animator Software
Architect

Roadmap :
Попередня
ідея та
дизайн

Alicia Laura Poblete
Co-funder

Valentina Galea Zhan Wei
Rafael Romero
Social Animator Mobile Security Carmona
Engineer
Cloud Architect

Арбітражні вузли, що забезпечують ліквідність шляхом
експлуатації ліквідності централізованих бірж
Маржинальні торгові вузли, що дозволяють
маржинальну торгівлю з левериджем
Конверсійні вузли для валютних валют
Члени спільноти безпечного обміну, які керуватимуть цими
вузлами, виграють від цього.

Листопадсічень 2018

Philippe Aubessard
CTO – Co-funder

управлінні

Екосистема громади, джерело доходу:
Secure Swap складається з Secure Trade, нашого крос-платформного клієнтського
додатку та мікро-послуг, таких як:
•
Шлюзові вузли до крипто-валют, які утворюють основу мережі p2p
екосистем
•

Відскануй
мене

Лютийберезень
2018

Квітеньчервень
2018

Липеньсерпень
2018

Вересеньжовтень
2018

Листопадгрудень
2018

Дослідженн
я ринку

Визначення
проекту

Будівництво
команди

Розроб. ICO
та докум.

Оголошення
Pre-ICO

Henry Morera
Social Animator

Січеньлютий 2019
Pre-ICO
Sonia Montella
Social Animator

Розподіл коштів
Ми не маємо софткап. Ми розробляємо мінімальний
життєздатний продукт платформи на власні кошти.
Фінансування ICO допоможе нам завершити і особливо
прискорити розвиток екосистеми в цілому. Звичайно,
фінансування від цієї ICO залишається важливим для повної
реалізації такого проекту.
Цей графік показує розподіл коштів.

Renaud Desportes
CEO of DoCaption
Advisor

Edouard Enault
CEO of Aeroshot
Advisor

Richard Shibi
Advisor
Whitepaper

Disclaimer :

Реферали

Безпечний обмін забезпечується технологіями Gray Matter: www.greymattertechs.com
secureКонтакти
Чилійська юридична компанія: www.conservador.cl/portal/indice_comercio
swap.com
Fojax: 60729 N° 31132 año 2018
Цей One-Pager не є договором публічної пропозиції або юридичним чи обов'язковим документом. Її не слід розглядати як умови
рекламної кампанії або як юридичні, податкові або інвестиційні консультації. Для отримання додаткової правової інформації
зверніться до Білої книги.

